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आपण फ्त िािंगल असण ह जास्त उपय गाि नसून धयय व 
शहाणपणसुद्धा आपल्यात हवत.  अस गािंधीजी एकदा म्हणाल 
ह त.  
गािंधीजी लहानपणी फार मभत्र्या स्वभावाि ह त. रात्रीच्या अिंधारात 
झ पायला त तयार नसत. त्यािंना झ पच्या ठठकाणी जळता ठदवा 
लागत ह ता. परिंतु त कणखर मन वतृ्तीि ह त. िािंगल काय अन ्
वाईट काय यािी त्यािंना िािंगली जाण ह ती.  
गािंधीजीिंना समस्यि उत्तर ठहिंसतून ममळू शकत यावर ववश्वास 
नव्हता. ब्रिटीशािंिी राजवट असलल्या या दशालासुद्धा त ठहतकारक 
नाही अस त्यािंना वाटत ह त. ब्रिटीशानी अन्यायकारक कायद पास 
करण्यािा सपाटा लावला ह ता. एका कायद्याप्रमाण समुद्रातून 
मीठ काढण्यास बिंदी घालण्यात आली. ब्रिठटशािंकडून मीठ ववकत 
घ्याव व त्यासाठी कर भरावा अशी तरतूद कायद्यात ह ती. 
त्यामुळ भारतीयािंना ममठामशवाय अळणी जवण जवाव लागत अस. 
मीठ, कापड व जमीन इत्यादीवरील करामुळ ब्रिठटश श्रीमिंत ह त 
गल व भारतीय गरीब झाल. 
गािंधीजीिंना ब्रिठटशािंच्या तावडीतून दशािी सुटका हवी ह ती. 
म ठपणी त्यािंनी  ब्रिटीशािंच्या कायद्याच्या ववर धात अठहिंसक 
िळवळ उभी कली. या िळवळीला त्यानी ‘सत्याग्रह’ ह नाव ठदल. 
या प्रकारच्या शािंततापूणय ववर धात दािंडीयात्रा ही प्रमुख िळवळ 
ह ती. 



हवा आणण पाणी यानिंतर कदाचित 
मीठि अत्यिंत जीवनावश्यक वस्तू 
असल. 
                            महात्मा गाांधीजी, 
1930 





सूयोदयापूवी अगदी पहाट पहाट 
एक हडकुळा, सावळ्या रिंगाच्या माणसािंन 
शकड  मल दरू असलल्या  
समुद्राकड जाण्यासाठी पठहल पाऊल उिलल. 
त्यािंच्याबर बर असलल्या सत्तर 
स्वयिंसवकास बत त्यािंिी ही पदयात्रा सु  
झाली. 
हजार  गरीब, भुकल भारतीय या म च्यायत 
सामील झाल. 
दशासाठी प्राथयना म्हणत, एक िािंगल जीवन 
जगता याव यासाठीच्या स्वातिंत्र्य लढ्यासाठी  
कायदा म डण्यासाठी त सवय म िायबर बर 
ननघाल.  



गदीत सामील झालल  
ब्रिठटश अचधकारी  
ह सवय बघत ह त.  
त्यािंना काळजी वाटत ह ती.  
अफवा पसरत ह त्या. 



गािंधीजीना अटक कली जाईल का? 
म िेकऱयािंना तु िं गात पाठववल जाईल का? 
म िेच्या वाटवर बिंदकूधारी फ ज असल का?  





हातातील काठी टकवत 
ननधायरान पावलिं ठवत गािंधीजी  

म च्यायि नततृ्व करत ह त. 
म िेकरी त्यािंच्याबर बर िालण्यासाठी  

प्रयत्न करत ह त.  
रघुपती राजाराम ह भजन गात ह त. 

प्रत्यक जण या ध ्याच्या  
रस्त्याव न जात ह ता.  

प्रत्यक पाऊल अडिणीि ठरणार ह त.  
कायदा म डणारा ह ता. 
 मात्र स्वािंतत्र्यासाठीि  

ह शािंतति पाऊल ह त. 
कडक उन्हामुळ सगळ  

घामान चििंब मभजलल ह त.  
म च्यायच्या सम रील मुिंडास बािंधलल  

वाद्य पथक या म च्यायला  
ववसाव्यासाठी घऊन जात ह त.  



लहानपणि  शािंतस्वभावाि,  
म ठपणी वकील झाल्यानिंतरसुद्धा  
ब लायला लाजणार गािंधीजी  
गावकऱयासम र हळू हळू स्पष्ट  
शब्दात सािंगू लागल.  





भारतीयािंना समुद्रातून  

मीठ काढून घण्यास बिंदी घालण   

िुकीि आह. त्यािप्रमाण ममठावर 
व  

कपड्यावर कर लादणसुद्धा!  

 

गािंधीजीन ग्रामस्थािंना िरख्यावर 

 सूत काढण्याि मशक्षण ठदल.  

त्यातूनि स्वतःि कपड ववणता 
यत. 
 

आपणि आता  

मीठ तयार क  या. व ववकू या  
अस कल्यास त तु िं गात जाणार 

 ह मात्र न्की. 
अन्यायकारक कर दणार नाही. 
व असल कायद पाळणार नाही.  







कुठलही कायद पाळल जात 
नव्हत.  
धाग ववणल जात ह त.  
लढ्यात सामील झालला  
प्रत्यक भारतीय स्वातिंत्र्यासाठी  
एकक पाऊल पुढ टाकत ह ता.  
 

धुळीन भरलल्या रस्त्यावर  
लक्षावधी पावलिं सकाळ त 
सिंध्याकाळ  
शता-शतातून, गावा-गावातून,  
शहरा-शहरातून पडत ह त्या.  



पताक फडफडत ह त. 
बॅनसय झळकत ह त. 
गािंधीजीिंिा म िाय जाईल तथील  
गावातील ि का-ि कात 
जमलली गदी घ षणा दत 
ह ती.  



मग गािंधीजी गावकुसाबाहर 
असलल्या वस्तीपाशी यऊन तथ 
मु्काम करतात.  

त्या वस्तीत ठहिंदूिंच्या मत 
अस्पशृ्य, घाणरड, गरीब, 
राहतात.  
फ्त  गािंधीजी त्याला  अपवाद 
ठरतात.  





गािंधीजी अस्पशृ्याच्या 
ववठहरीतील स्वतःच्या 
हातान काढलल्या पाण्यान 
आपल मळकट शरीर थिंड 
व स्वच्छ क न घतल.  
खड्यातील उच्ि जातीयािंि 
रागान व भीतीन ड ळ 
वटारल. परिंतु गािंधीजी मात्र 
त्यािंच्या ड ळ्याकड अत्यिंत 
शािंततन व सहानुभूतीन 
बनघतल.  



ब्रिठटशानी वागववल्याप्रमाण इतरािंना आपल्यापक्षा कमी का समजता? 

 मुकस्लम, ठहिंद ूव अस्पशृ्य  वरव न वगळ वाटत असल तरी त एकि आहत.  
भारताला स्वातिंत्र्य ममळण्यासाठी ममळून लढण्यासाठी या सवाांिी गरज आह.  



कुठलही कायद पाळल जात 
नव्हत.  
धाग ववणल जात ह त.  
लढ्यात सामील झालला  
प्रत्यक भारतीय स्वातिंत्र्यासाठी  
एकक पाऊल पुढ टाकत ह ता.  





एक झ प काढल्यानिंतर गािंधीजी  
िािंदण्या रात्री पत्रिं मलठहत बसतात.  
म िेकऱयािंना जाग क न   
मुकस्लम, ठहिंद,ू णिकश्ियन व 
अस्पशृ्यासकट सवाांना  

प्राथयना करण्यासाठी उठवतात.  
 

ह एक म ठ कुटुिंब असून  
ममळून प्राथयना करतात.  
सूतकताई करतात.  

व िािंगल्या जीवनासाठी  

व सत्यासाठी लढतात.  



िालून िालून म िेकरी किं टाळतात. 
चििंनतत ह तात व  
काही जण आजारी पडतात.  
 

खड्यातील गदी कमी कमी ह ऊ 
लागत.  
 

दशाला स्वातिंत्र्य ममळवण्यासाठी  
दशवासी यतील की नाही,  
सहभागी ह तील की नाही?  





खाडीवरील  लाकडी पुलाव न  
म िाय सिंथपण जात ह ता.  
समुद्राच्या काठी प ित ह ता.  
 

अरबी समुद्रातील वाळूतील  
पािंढऱया ममठाच्या श धात  
म िाय जात ह ता.  





दसुऱया ठदवशी गािंधीजी  
समुद्राच्या गरम लाटत  
आिंघ ळ करतात.  
आणण प कळ असलल्या 
समुद्रा काठच्या 
जममनीव न  
िालू लागतात.  







म िेकरी व गािंधीजी  
समुद्राकड पाहतात. हजारोंिी गदी 
 तथ जमलली ह ती.  
 

सवय भारतीय उत्साही मनान  
सहभागी झाल ह त.  
जगभर बातमी पाठवण्यासाठी  
पत्रकार सज्ज झाल ह त.  
 

हा एक इवलासा माणूस एवढ्या म ठ्या 
लढ्याि नततृ्व क  शकल का?  
अन्यायावर मात क  शकल का?  





ननमुळत्या काडीएवढ्या  
ब टातून गािंधीजी माती व वाळू 
ममचश्रत मीठ मुठीत घतल.  
 

सगळ्यानी बघाव म्हणून  
मूठ उिंिावून दाखवतात.  
मुठीत खर खरि मीठ ह त!  



भारतभर दरवाज सताड उघडल.  
हजार  ठहिंद,ू मुकस्लम, अस्पशृ्य,  
खड्या-पाड्यातल, छ ट्या म ठ्या 
शहरातल  
समुद्रातून मीठ काढण्यासाठी,  
ममठाि पाणी उकळण्यासाठी, 
 पाणी गाळून मीठ वगळ करण्यासाठी,  
मीठ ववकण्यासाठी,  
मीठ ववकत घण्यासाठी,  
िारीकड मशिंपडण्यासाठी  
सवय जण सरसावल.  
 

त्या सवाांना पकडल.  
तु िं गात रवाना कल.  
तु िं ग तुडुिंब भरल.  
ब्रिठटशािंनी सवायना स डून ठदल.  
 

मीठ इतक ग ड  कधीि वाटल नसल.  







प्रत्यक कायदा म डला गला. सवय ननयम 
तुडवल गल. सगळ कपड घर घरी 
ववणल गल.  
लढ्यात सहभागी झालला प्रत्यक 
भारतीय  
न्यायाच्या बाजनू आवाज उिंिावत ह ता.  
एक महान माणूस भारताला 
स्वातिंत्र्याकड  
एकक पाऊल पुढ पुढ नत ह ता.  



गािंधीजी व म िेकरी  समुद्राजवळ 
प िलल्या ठदवशी मी प्रामाणणकपण 
व सत्याला स्म न सािंगू इकच्छत  की 
अठहिंसच्या मागायन उठिष्ट पूणय करता 
यत व भारतान सवय जगाला दाखवून 
ठदल आह,  असा सिंदश गािंधीजीन 
ठदला. दसुऱया ठदवशी 6 एवप्रल 1930 
र जी समुद्राच्या काठीवरील मूठभर 
मीठ  घत त्यािंनी कायदाभिंग कल. 
 

 गािंधीजीिंिा सिंदश जगभर प िला. 24 
ठदवसाच्या या यात्रला जगभर प्रमसद्धी 
ममळाली. भारतीयािंनासुद्धा आकवषयत 
कल. हजारोंनी सत्याग्रह िळवळीत 
भाग घतला. ममठाि कायद म डल. 
घराति ववणलल्या कपड्यािंिी ववक्री 
क  लागल. आणण भारतीय सरकार 
बनवण्यासाठी कायय क  लागल.  

दािंडी यात्रिा मागय  
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 पुढील 17 वषे गािंधीजी व त्यािंच्या 
सहकाऱयािंनी शािंततापूणय िळवळीतून 
ब्रिठटश राज्यकत्याांच्या ववर धात 
आवाज उठवला. एकमकािंि द्वश 
करणाऱया ठहिंद ूव मुकस्लमािंच्या 
ऐ्यासाठी गािंधीजी प्रयत्न करत ह त. 
अस्पशृ्यािंच्या ह्कािंसाठी व त्यािंना 
भारतीय सरकारमध्य स्थान ममळाव  
यासाठी उप षण कल. 
 

1947मध्य गािंधीजीिंि भारत 
स्वातिंत्र्याि स्वप्न साकार झाल. 
ब्रिठटशािंच्या 200 वषायच्या कारभारातून 
भारत मु्त झाला. गािंधीजी व त्यािंिी 
अठहिंसक मागायिी िळवळ जगातील 
सवय नत्यािंना स्फूती दत राठहली.   

ब्रिटिश भारत 
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माझी पुतणी रािलला ह पुस्तक मी अपयण करत. आणण पुस्तकासाठी सल्ला 
ठदलल्या गािंधीजीिंि तज्ञ नातू, राजम हन गािंधी यािंि आभार मानत.  
                                                                                
अलस बी मॅक्गिंटी 

ह पुस्तक माझी पत्नी न नी व मुलगी नीना यािंना मी अपयण करत .    
                                                                                   
थॉमस गोंझालझ 
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भारताला स्वातांत्र्य ममळवून देणाऱ्या व सवव जगाला स्फूती देणाऱ्या 
गाांधीजीांची अद्भतु कथा पुन्ह पुन्हा साांगत राटहल्यास असाही एक माणसू 
होता याचे आजच्या ववद्यार्थयाांना आश्चयव वािल्या वाचून राहणार नाही.   
 

                -राजमोहन गाांधी, इमलनॉय ववद्यापीठाचे प्राध्यापक व महात्मा 
गाांधीजीांचे नातू 


